
Soms kom je van die mensen tegen waar je gewoon héél erg blij van
wordt. Het overkwam mij een paar maanden geleden, toen ik voor het
eerst kennismaakte met Bram Schaper. Bram was als jongen al
helemaal verzot op treinen. Machinist worden, dat was zijn grote
droom.

Maar toen hij na de havo ging studeren, besloot hij zijn ambities nog
verder op te schroeven. Hij wilde de directeur van de NS worden, de
'baas van alle treinen'. En zowaar, Bram werd aangenomen bij de
Nederlandse Spoorwegen en klom snel op binnen de organisatie. Het
moet rap duidelijk zijn geweest wat voor talent hij was, maar ik denk
dat ook zijn vriendelijkheid het verschil heeft gemaakt. Eerlijk gezegd
ben ik niet vaak zo'n warme persoonlijkheid tegengekomen ('survival
of the friendliest' noemen biologen dat!).

Op zijn 24e gaf Bram al leiding aan meer dan 200 mensen. Toen hij in
Amsterdam verantwoordelijk werd voor alle machinisten, wilde hij zelf
ook de opleiding voor machinist volgen. Zijn baas vond dat een rare
vraag ('Bram, op jouw niveau hoeft dat niet meer'), maar Bram
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geloofde dat het hem een betere manager zou maken – en het was ook
gewoon zijn jongensdroom.

Bram mocht de opleiding doen, maar dan wel in zijn vrije tijd. Na een
jaar had hij zijn 'blauwe rijbewijs' gehaald, en vanaf dat moment ging
hij regelmatig in de spits vanaf Leiden Centraal met een 'twaalf bakken
dubbeldekker' naar zijn werk – als de machinist dus. 'Op Amsterdam
stapte ik uit en dan had ik weer een mooi ritje gemaakt.'

Natuurlijk liepen de andere machinisten weg met Bram, want ze
hadden zelden zo'n betrokken manager meegemaakt. Maar Bram
maakte weer promotie en werd verantwoordelijk voor alle
servicemedewerkers op de stations, meer dan 1.400 mensen. Het was
een zware baan; er moest gereorganiseerd worden. Bram kon vaak niet
slapen van de stress, en dus liet hij zich steeds in slaap praten door een
podcast.

En toen gebeurde het.

Op een nacht luisterde Bram naar een interview met Stijn Bruers, een
moraalfilosoof uit België. Stijn vertelde over de beweging van het
'effectief altruïsme', een groep van bevlogen mensen die met hun
beperkte middelen (tijd/geld/energie) zo veel mogelijk goed willen
doen. Stel je voor, zei Stijn, dat je een brandweerman op zijn sterfbed
vraagt wat het mooiste moment van zijn leven was. Stel dat hij zou
vertellen over die ene keer, jaren geleden, dat hij op een avond een
brandend huis binnenging, en een kind uit een ledikantje haalde.

Inderdaad, dacht Bram, dat zou een onnoemelijk betekenisvolle
ervaring zijn. Maar, zo ging Stijn verder, als inwoner van een rijk land
mét een goede baan kun je dit ieder jaar doen. Ieder jaar een leven
redden, door te doneren aan de meest effectieve goede doelen.

Bram – inmiddels 34 jaar oud – kon nu helemaal niet meer slapen. 'Ik
werd er zo gretig van dat ik mezelf om half vier 's nachts terugvond
achter mijn laptop met het idee om moraalfilosofie te studeren.' Bram
wilde zeker niet weg bij de NS ('het mooiste bedrijf dat er is') maar
besloot in ieder geval een flink deel van zijn salaris te doneren. Zo
kwam hij in contact met de stichting Doneer Effectief.

Deze Nederlandse organisatie helpt mensen om de meeste 'bang' voor
hun 'buck' te krijgen met hun donaties en nalatenschappen – of het nu
gaat over de strijd tegen klimaatverandering, malaria, ongelijkheid,
armoede of dierenleed in de vee-industrie. De organisatie selecteert de
beste doelen op basis van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek.
Zo blijkt uit grondige studies dat je met een donatie van ongeveer 5.000
euro al *een leven kunt redden* (!) door te doneren aan The Against
Malaria Foundation.



Bram maakte een afspraak met voorzitter Andrea de Wildt, en vertelde
dat hij graag een paar uur in de week vrijwilligerswerk zou doen. Maar
ze waren nog geen kwartier in gesprek, toen Andrea hem onderbrak en
zei: we zoeken een nieuwe directeur voor onze stichting. Zou dat niets
voor jou zijn?

Uren later stapte Bram weer in de trein naar huis, liep hij naar zijn
appartement met uitzicht over Leiden Centraal, en vertelde hij zijn
partner Carine:

'Ik denk dat ik mijn baan ga opzeggen bij de NS.' 

'Dan heb je vast een leuke middag gehad,' reageerde zij droogjes.

De verbazing bij de directie van de NS was enorm. Als iemand tot zijn
pensioen voor de Spoorwegen zou werken, dan was dat toch Bram? En
waarom zou je bijna de helft minder willen verdienen als enige
werknemer van een kleine stichting met slechts tien vrijwilligers?

Het verbaasde Bram zelf ook. Hoe vaak had hij wel niet een NS-speldje
opgespeld bij een collega? Zo'n zilveren speldje bij 25 jaar
dienstverband, en een gouden bij 40 jaar? Op menig jubileumfeest had
Bram een mooi woordje gedaan, want hij wist hoe verknocht mensen
konden zijn aan hun werk bij de NS – dat was hij zelf immers ook. 'Het
voelde soms bijna alsof ik dat speldje bij mezelf op spelde, want ik wist
dat het een kwestie van tijd was voordat ik er ook één had.'

Maar het liep anders. Bram gooide het roer om. Op 1 augustus van dit
jaar ondertekende hij de 'giving pledge' van de Britse zusterorganisatie
Giving What We Can. Daarmee beloofde hij om de rest van zijn leven
minstens 10 procent van zijn inkomen te doneren aan de effectiefste
doelen. Maar nog veel belangrijker was wat Bram met zijn tijd ging
doen, want diezelfde dag trad hij officieel in dienst van Doneer
Effectief.

Dit is nu wat ik 'morele ambitie' noem. Ik heb zo'n enorme zwak voor
mensen als Bram, die niet alleen praten, maar ook doen. Die niet alleen



de bezwaren zien, maar ook de mogelijkheden. En die tegelijkertijd
bewijzen dat je ongelofelijk ambitieus én vriendelijk kunt zijn.

De directe collega's van Bram waren verdrietig, geschokt of zelfs boos
toen hij vertelde dat hij vertrok. Maar niet veel later gingen ze met de
pet rond binnen de organisatie, en haalden ze een flinke zak geld voor
hem op. (Of althans, hij mocht het goede doel uitkiezen waar ze het
bedrag aan zouden doneren.)

Ik hoop dat mensen als Bram, organisaties als Doneer Effectief en ook
de net opgerichte Tien Procent Club nog veel meer mensen kunnen
inspireren om – in hun eigen woorden – geven ‘normaal, effectief,
sociaal en leuk te maken’. Hoe het ook zij: mocht je voor deze
decembermaand – of voor de rest van je leven – nog zoeken naar een
goed doel, zoek dan niet verder en neem een kijkje op
doneereffectief.nl!

De foto's van Bram zijn gemaakt door fotograaf Maartje ter
Horst, die niet geheel toevallig ook mijn vrouw is ;)



 Meet Bram Schaper, one of the most 
 inspiring people I’ve met in a long time 

 Occasionally you come across people in life that just put a smile on your face. This 
 happened to me a few months ago when I first met Bram Schaper. Even as a young boy, 
 Bram was crazy about trains. His biggest dream was to become a train driver. 

 When Bram went to college after high school he decided to push his ambitions even further. 
 He wanted to become the director of NS – the ‘boss of all trains’. And lo and beyold, Bram 
 was hired at Nederlandse Spoorwegen (the Dutch Railways) and quickly climbed the ranks 
 within the organisation. His talent must have been immediately obvious, but I think his 
 kindness also made all the difference. It is a rarity to come across such a warm personality 
 (perhaps what biologists would call ‘survival of the friendliest’!). 

 At 24, Bram was already managing more than 200 people. When he became responsible for 
 all the train drivers in Amsterdam he decided to begin training to become one himself. His 
 boss thought it a strange request – ‘Bram, at your level you don’t have to do that anymore’. 
 However, Bram believed it would make him a better manager and it was also the realisation 
 of his boyhood dream. 

 Bram was allowed to complete the training, but only in his spare time. After a year he 
 obtained his ‘blue driving license’ and from then he regularly travelled to work during rush 
 hour on a ‘twelve carriage double-decker’ – as the driver. ‘At Amsterdam I disembarked and 
 then had another nice journey’. 



 Naturally the other drivers loved Bram because they had never worked with such an 
 experienced manager before. As Bram received promotion after promotion he eventually 
 became responsible for all the service staff in the stations – more than 1,400 people. It was 
 a tough job. Reorganisation was needed. Bram often found it difficult to sleep due to the 
 stress of it all and would often select a podcast to lull him to sleep. 

 Then it happened. 

 One night, Bram was listening to an interview with Stijn Bruers, a moral philosopher from 
 Belgium. Stijn discussed the movement of ‘effective altruism’ – a group of enthusiastic 
 people who aim to do as much good as possible with their limited resources 
 (time/money/energy). Imagine, Stijn said, asking a fireman on his deathbed what the best 
 moment of his life was. You would imagine that he would tell you about that time, years ago, 
 when he entered a burning house and pulled a child from their crib to save their life. 

 Indeed, Bram thought, that would be deeply meaningful experience. But Stijn continued: as a 
 citizen of a rich country with a decent job, you can do this every year. You can save a life 
 every year by donating to the most effective charities. 

 Bram, now at 34 years old, couldn’t sleep at all. ‘It made me so excited that I found myself 
 behind my laptop at 3:30 in the morning consumed with the idea of studying moral 
 philosophy’. Bram certainly didn’t want to leave his role at NS (‘the greatest company there 
 is’) but instead decided to donate a good portion of his salary. This is how he first came into 
 contact with Doneer Effectief. 

 This Dutch organisation helps people get the most bang for their buck with their donations 
 and inheritances – whether it’s fighting climate change, malaria, poverty or animal suffering 
 in the livestock industry. The organisation selects the best causes based on independent, 
 scientific research. For example, extensive studies show that you can save (!) a life with a 
 donation of 5,000 euros to the Against Malaria Foundation. 

 Bram made an appointment to speak with the chair of the Effectief Doneren foundation, 
 Andrea de Wildt, telling her that he would love to volunteer a few hours a week. They hadn’t 
 been talking for 15 minutes when Andrea posed a question; ‘We are looking for a new 
 director – could that be the job for you?’ 

 Hours later, Bram got back on the train home, walked to his apartment overlooking Leiden 
 Central, and told his partner Carine: 

 ‘I’m going to quit my job at NS.’ 

 ‘Then you must have had a nice afternoon’, she responded dryly. 

 The surprise at the NS management office was palpable. If anyone was going to work at the 
 Railways until their pension, it was Bram, wasn’t it? Why would you walk away to half the 
 salary as the sole employee of a small foundation with only ten volunteers? 

 It puzzled Bram himself, too. How many times had he fixed a silver NS pin to the shirt of a 
 colleague? Those pins were awarded after 25 years of service, and gold ones after 50 years. 
 Bram had spoken at many an anniversary party. He knew how attached people were to their 



 work at NS – after all, so was he. ‘Sometimes it felt as if I was fixing that pin on myself 
 because I knew it was only a matter of time until I had one too’. 

 Bram in his NS-coloured apartment 

 But, things turned out differently. Bram changed course. On the 1  st  of August this year 
 [2022], he signed the giving pledge of the Doneer Effectief sister organisation, Giving What 
 We Can, based in the UK. In doing so, he promised to give 10 percent of his income to 
 effective causes for the rest of his life. Even more importantly was what Bram was going to 
 do with his time, because that same day he also officially joined the Doneer Effectief team. 

 Now this is what I call ‘moral ambition’. I have a huge soft spot for people like Bram, who 
 don’t just talk, but also do. Who don’t only see objections, but also possibilities. And who 
 show their ambition and kindness at the same time. 

 Bram’s immediate colleagues were sad, shocked and even angry when he announced he 
 was leaving. But not much later, they came together to raise a hefty sum of money for him 
 (or at least he got to choose the charity it was donated to!) 

 I hope that people like Bram, organisations like Doneer Effectief, and also the newly founded 
 Ten Percent Club can inspire many people to, in their own words, make giving ‘normal, 
 effective, social and fun’. That being said, if you are still looking for a charity to donate to this 
 winter, or for the rest of your life, look no further than  doneereffectief.nl  . 

https://doneereffectief.nl/

